
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

posebnega pomena, se lahko zgodi, da bo končna slika povsem drugačna, kot si jo želite.

Ker pa v času hitrega življenja ni časa da bi se podjetje ukvarjalo še s tem nujnim področjem 

opravimo namesto vas!

Storitve ki so na voljo pri nas za vas:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje je pomembna komponenta vizualnih komunikacij. Pomen grafičnega oblikovanja je preko 

Potrebujete profesionalno grafično oblikovanje?

Mogoče so vaši izdelki oz. storitve najboljše na svetu, boljše od vaše konkurence, vendar če stranki tega ne 

grafično oblikovanje. Z sodobnimi prijemi grafičnega oblikovanja bomo vaše izdelke pripeljali do sodobnih in 

Grafično oblikovanje, ki ga izvajamo za Vas

    * grafično oblikovanje celostne grafične podobe podjetja in njenih elementov

    * grafično oblikovanje publikacij (oblikovanje revije, oblikovanje kataloga,...)
    * grafično oblikovanje promocijskega materiala (oblikovanje letakov, oglasi, zloženke, majice,..)
    * grafično oblikovanje spletnih strani in spletnih aplikacij
    * grafično oblikovanje spletnih animacij (Flash, GIF)
    * grafično oblikovanje in produkcija predstavitvenih CDjev in DVDjev
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celostna grafična podoba

pritegnejo pozornost kupca. Podjetje s celostno grafično podobo daje videz, da je urejeno in oprem-

faze izdelave celostne grafične podobe podjetja (CGP):

   1. analiza in upoštevanje potreb ter definicij naročnika
   2. oblikovanje idejnega koncepta celostne grafične podobe
   3. oblikovanje primarnih elementov celostne grafične podobe
   4. oblikovanje sekundarnih elementov celostne grafične podobe
   5. izdelava priročnika celostne grafične podobe vašega podjetja 

    * barvna lestvica (izbrane barve oz. barvne kombinacije)

    * obrazci: računi, predračuni, plačilni nalogi, pogodbe, naročilnice,...

    * spletno oglaševanje: spletne strani, animacije, oglasne pasice,...
    * publikacije: revije, katalogi, priročniki, letna poročila,...
    * embalaža: nalepke, ovitki,...

    * prevozna sredstva: osebna, kombinirana, tovorna vozila, skuterji, plovila,...

oblikovanje spletnih strani

Oblikovanje spletne strani zajema, oblikovanje vizualne grafične podobe, smiselno urejanje vsebine za dobro 

oblikovanje celostne podobe vaše spletne strani.

Oblikovali bomo strategijo spletnega nastopa, na podlagi vaših poslovnih ciljev. Obiskovalcem in uporabnikom 
vaše spletne strani bomo ponudili uporabne informacije o vaših izdelkih ali storitvah.

ki prodajajo.

Pri izdelavi vaše spletne strani bomo uporabili moderne ter idejno odlično zasnovane smernice. Poskrbimo lahko 

S končnim produktom ter ažurnimi informacijami bomo poskrbeli, da se bodo obiskovalci vaše spletne strani 
redno vračali.

ZNANJE *** TRUD *** ZADOVOLJSTVO



ZNANJE *** TRUD *** ZADOVOLJSTVO 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pripravili smo vam nekaj paketov za lažjo odločitev:

paket RED

Paket RED je najmanjši v paketni ponudbi, namenjen predvsem samostojnim podjetnikom in 
obrtnikom.

 
Paket RED vsebuje:

    * osnovna vidna razpoznavna sredstva

    * dopisni list
    * pisemska ovojnica
    * poslovna vizitka
    * štampiljka

Pri izvedbi projektov sodelujejo usposobljeni strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami, ki 
uporabljajo sodobno tehnično podporo.

paket GREEN

Paket GREEN je naprednejši paket vizualnega komuniciranja. Kljub svoji nizki ceni ponuja več 

ponuja vse grafične rešitve, ki jih sodobno podjetje potrebuje.

 
Paket GREEN vsebuje:

    * osnovna vidna razpoznavna sredstva

    * dopisni list
    * pisemska ovojnica
    * poslovna vizitka (vključuje pet osebnih različic)
    * poslovna mapa
    * štampiljka (dve različici)
    * spletna mesta in uporabniški vmesniki

    * elektronska pošta
    * podpis za elektronsko pošto (vključuje pet osebnih različic)
    * označevanje organizacije

    * priročnik celostne grafične podobe 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

paket BLUE

Paket BLUE je sinonim za zmago. Cena, ki ponavadi kupi le osnovne in nekaj dodatnih elemen-
-

 
Paket BLUE vsebuje:

    * osnovna vidna razpoznavna sredstva

    * dopisni list
    * pisemska ovojnica (vključuje pet formatov ovojnic)
    * poslovna vizitka (vključuje 20 osebnih različic)
    * poslovna mapa
    * štampiljka (dve različici)
    * izkaznica
    * obrazec
    * spletna mesta in uporabniški vmesniki

    * vsebinska zasnova strani, struktura

    * elektronska pošta
    * podpis za elektronsko pošto (vključuje 20 osebnih različic)
    * označevanje organizacije

    * označevanje na prevoznih sredstvih
    * zastava

    * priročnik celostne grafične podobe

ki se bo popolnoma prilagajal njegovim potrebam in potrebam njegovih strank.

DODATNA PONUDBA - NOVO:

industrijsko oblikovanje

Vloga industrijskega oblikovalca je ustvarjanje in izvajanje projektnih rešitev za težave z obliko, 
uporabnostjo, fizično ergonomijo, trženjem, razvojem blagovnih znamk in prodajo.

Industrijsko oblikovanje je strokovna služba za oblikovanje in razvoj konceptov ter specifikacij, 
za obojestransko korist upora-

bnika in proizvajalca.
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SPLETNE KOMUNIKACIJE

spletne storitve

Vse več ljudi išče informacije na internetu.  Več kot dve tretjini potencialnih strank preveri 
ponudbo na spletnih straneh, preden se odloči za uporabo storitev ali nakup izdelkov. Če vas 
tam ne najdejo oziroma je vaša predstavitev nepregledna, obiščejo spletno stran vaše 
konkurence, kljub temu, da je vaša ponudba morda boljša, pestrejša, bolj  kakovostna in 
cenovno ugodnejša.

strank.

željah in potrebah, ter ji s pomočjo naših izkušenj in znanj svetujemo in skupaj oblikujemo 

Na spletu bomo predstavili vaše podjetje v najboljši luči in s spletno stranjo dosegli vašo ciljno 
publiko.

    * izdelamo vam moderno grafično in funkcionalno spletno stran

    * vsebine lektoriramo in prevedemo v tuje jezike
    * svetujemo vam pri izbiri spletnih aplikacij

    * vašo spletno stran vpišemo v  iskalnikov in imenikov
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Pripravili smo vam nekaj paketov za lažjo odločitev:

paket MINI

Paket je najmanjši v paketni ponudbi, namenjen predvsem samostojnim podjetnikom in 
obrtnikom. Paket primeren za kratko spletno predstavitev vašega podjetja. Preprosto pove-
dano, paket MINI vam predstavlja vašo spletno vizitko z možnostjo email naslova.

Paket MINI vsebuje:

    *  spletno vizitko (do 3 podstrani)
    *  oblikovanje spletne strani (preprosto)
    *  kratka predstavitev podjetja, kontaktni podatki

      Paket lahko vsebuje nakup domene, gostovanje in 1 email naslov.
      Gostovanje znaša 10€ na mesec.
      Cena domene je odvisna od tega za katero domeno se odločite (.com, .si, itd…)  

Pri izvedbi projektov sodelujejo usposobljeni strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami, ki 
uporabljajo sodobno tehnično podporo.

paket MEDIUM

Paket je primeren za obširnejšo predstavitev vašega podjetja ter vaših produktov oz. uslug. 
Paket vključuje oblikovanje spletne strani,dodajanje slik,ter možnost BREZPLAČNEGA GOS-
TOVANJA.

Paket MEDIUM vsebuje:

    * oblikovanje spletne strani
    * kratka predstavitev storitev in proizvodov
    * kontaktne informacije podjetja
    * do 5 dokumentov
    * samo slike in besedilo, brez podatkovne baze

      Paket lahko vsebuje nakup domene, gostovanje in 3 email naslove.
      Gostovanje za paket Nomino Medium je BREZPLAČNO (do 100MB prostora).
      Cena domene je odvisna od tega za katero domeno se odločite (.com, .si, itd…)

Pri izvedbi projektov sodelujejo usposobljeni strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami, ki 
uporabljajo sodobno tehnično podporo.
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paket MAX

produkte oz. usluge obiširno in podrobno. Paket ponuja možnost BREZPLAČNEGA GOS-
TOVANJA.

Paket MAX vsebuje:

    * oblikovanje spletnih strani z uporabo zahtevnejših grafičnih elementov
      (senčenje, prekrivanje, flash animacije,...)
    * obsežnejša predstavitev podjetja z dinamičnimi vsebinami

    * obrazci za povpraševanje
    * 1 spletna aplikacija po naročilu
    * 1 podatkovna baza

      Paket lahko vsebuje nakup domene, gostovanje in 5 email naslovov.
      Gostovanje za paket Nomino Max je BREZPLAČNO (do 1GB prostora).
      Cena domene je odvisna od tega za katero domeno se odločite (.com, .si, itd…)

Pri izvedbi projektov sodelujejo usposobljeni strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami, ki 
uporabljajo sodobno tehnično podporo.

paket PREMIUM

Paket je primeren za najzahtevnejše uporabnike.Paket vsebuje večje št.MySql baz,unikaten 
izgled,spletne aplikacije,ter možnost BREZPLAČNEGA GOSTOVANJA.

Paket spletkom PREMIUM vsebuje:

   
    * unikaten izgled spletne strani
    * 3 večje podatkovne baze
    * profesionalna obdelava slik ter preostale grafike
    * večje število dokumentov (30-50)
    * 3 spletne aplikacije po naročilu (npr. foto galerije, forum , ankete, itd...)

      Paket lahko vsebuje nakup domene, gostovanje in 10 email naslovov.
      Gostovanje za paket Nomino Premium je BREZPLAČNO (do 5GB prostora).
      Cena domene je odvisna od tega za katero domeno se odločite (.com, .si, itd…)

Pri izvedbi projektov sodelujejo usposobljeni strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami, ki 
uporabljajo sodobno tehnično podporo.
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DODATNA PONUDBA 

Nihče si ne postavlja spletne strani za samohvalo ali pa zgolj iz dolgočasja. Vsak od nas želi z 

Povečanje obiska strani

Povečanje prodaje
Konkurenčno prednost
Promocija blagovne znamke
Dolgoročne učinke – visok položaj na iskalnikih.

Vpišemo vam spletno stran tudi v vse največje slovenske in tuje brskalnike.

flash animacije

Vizualne računalniške tehnologije dajejo vpogled v stvari in procese, ki so ponavadi skrite 

širok dostop so smernice, ki vam jih priporočamo. Nudimo vam svetovanje pri prikazu projek-
tov, izdelavo vizualizacije, flash simulacij in animacij ter video prikazov, izdelavo spletnih 
predstavitev, bannerjev in drugega oglasnega materiala. 

spletna trgovina

se pričakuje, da bo spletna trgovina močno izpodrinila klasično trgovino v določenih segmen

-Pripravili smo dve spletni trgovini razporejeni glede na njun obseg:

1. Osnovna spletna trgovina
Namenjena trgovcem z manjšim številom prodajnih izdelkov, plačilo le po povzetju.

2. Napredna spletna trgovina

Monete.
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